Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 1. 6. 2021
Online
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Karel Koblic, Jan
Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Kamil Kalina
Revizní komise:
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu květen 2021
2. Vědecká schůze: Zodpovědnost, pokora a respekt v psychoterapii aneb roviny
psychoterapeutického narcismu (4. 6. 2021)
• pokud nepřijede L. Dušková, bude moderovat V. Černý + K. Koblic
• P. Žufníčková ještě jednou ověří, že se schůze může v Lékařském domě konat a obešle
přihlášené
• 21. - 23. 10. 2021 se koná konferece v Piešťanech, další vědecká schůze bude až na jaře
2022
3. Setkání s výcvikovými instituty (4. 5. 2021) - reflexe
• ze strany účastníků se objevila žádost o výstup/zápis – L. Dušková připraví, P. Žufníčková
a A. Paloušová doplní
• další termín 2. 11. 2021 online – P. Žufníčková zveřejní na webu
4. Jednání s ČAP 19.5. 2021 - reflexe
• L. Dušková připravila přepis audiozáznamu
• diskuse
5. Certifikovaný kurz – archivace a certifikáty
• pokud je to možné, uzavřít s IPVZ dohodu o uskladnění dokumentace ČPtS – P. Král
souhlasí, je potřeba oslovit vedení IPVZ
6. Český psychoterapeutický den 11. 9. 2021 FF UK
• mění se organizátorka na Zuzanu Zachovou
• P. Žufníčková zašle připomenutí na instituty (Amepra musí nejprve aktualizovat web
akce)
• je potřeba co nejdříve vytvořit program – A. Paloušová balint, J. Kubánek workshop, J.
Praško osloví instituty
7. Pracovní skupina pro psychoterapii
• kriteria – výbor odhlasoval připravené
8. EAP
•
•
•

EAP zaslalo upomínku na neuhrazenou fakturu za rok 2019 – 1300 EUR; výbor odsouhlasil
zaplacení
hlasování o vystoupení ze společnosti: PRO: V. Černý, A. Dušková, K. Koblic, A. Paloušová,
O. Pěč, H. Strnadlová; PROTI: M. Frouzová, J. Kubánek, J. Praško – výbor odsouhlasil
vystoupení z EAP
K. Koblic zformuluje dopis o vystoupení, J. Praško doplní

•

členství je nyní zaplacené do 30. 6. 2021

9. IFP (International Federation for Psychotherapy)
• http://www.ifp.name/general.htm
• diskuse o vstupu do organizace – výbor odsouhlasil
• žádost připraví O. Pěč, L. Dušková
10. Dopis SPS
• K. Koblic připravil znění dopisu, bude dopracováno s A. Paloušovou
11. Česko-slovenská psychoterapeutická konference 21. - 23. 10. 2021 Piešťany
• http://kongres-kami.sk/psychoterapia/
• předběžně účast V. Černý, J. Kubánek, J. Praško
12. Sekce
•
•
•
•

požadavek na sekce – 1x ročně zpráva o činnosti + seznam / počet členů
1x ročně zvát zástupce sekcí na jednání výboru
propagace akcí sekcí na webu společnosti?
Hlubinná a dynamická psychoterapie - čekáme na upřesnění od Ivo Orala

13. Inzerce
• žádné žádosti
14. Noví členové
• Monika Černá – garance Frouzová, Večeřová Procházková - přijata
• upravit přihlášku dle návrhu O. Pěče – přidat vzdělání a profesi + v případě nejasností
přikládat k přihlášce motivační dopis
15. Hospodaření
• hospodaření 2020 není ještě k dispozici, bude nejdříve koncem května
16. Ostatní
• nezisková organizace „Nevypust duši“ – oslovit?
• procesy etické / revizní komise

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 7. 9., 5. 10., 2. 11. (od 13:00 hod), 7. 12. 2021
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

